NABÍDKA VÝMĚNY RADIOSTANIC
PRO LETOUNY ZLIN

V Brně dne 8. června 2015
Vážení majitelé a provozovatelé letadel,
s ohledem na poptávku Vašich kolegů s dosluhujícími radiostanicemi LUN 3524 jsme připravili
zajímavé řešení jejich výměny zohledňující i chystaný přechod na kanálovou separaci 8,33 kHz.
Jako oficiálními zástupci BECKER AVIONICS Vám nabízíme jejich radiostanice včetně zástavby
do Vašeho letounu. Máme již schválenu zástavbovou dokumentaci pro všechny letouny ZLIN!

1. Radiostanice BECKER AR6201 - 8,33 kHz, výkon 6 W
- monitorování 2 frekvencí, až čtyřmístný hlasově ovládaný interkom
- dostatečný výkon pro většinu letounů všeobecného letectví
- paměť až pro 99 frekvencí, osvětlení displeje, napájení 9 až 36 V

Cena za radiostanici včetně instalace a schválení dokumentace: na vyžádání 1)
2. Radiostanice BECKER AR6201 - 8,33 kHz, výkon 10 W
- monitorování 2 frekvencí, až čtyřmístný hlasově ovládaný interkom
- vyšší výkon pro komunikaci i na větší vzdálenosti
- paměť až pro 99 frekvencí, osvětlení displeje, napájení 9 až 36 V

Cena za radiostanici včetně instalace a schválení dokumentace: na vyžádání 1)
Cena zahrnuje i kontrolu kabelového svazku včetně antény a změny letové příručky. Schváleno jako nevýznamná změna
typového certifikátu – výměna stávající radiostanice. Cena nezahrnuje měření VHF COM (2 265 Kč). Všechny ceny bez DPH.
1)

Obě radiostanice je možné vybavit dvěma displeji pro paralelní ovládání v tandemových letounech,
např. ZLIN TRENER. Na přání můžeme zajistit instalaci do jiných letounů, případně nabídnout
zástavbu jiných rádií, např. TRIG TY91, TY92, DITTEL KRT2, FUNKE ATR833A, GARMIN GTR 225,
GNC 225 nebo právě certifikovaného 160 mm „šuplíkového“ rádia BECKER AR6203.
Mimo výše uvedené nabízíme také instalace další avioniky, opravy přístrojů, pravidelnou údržbu,
generální opravy a další. Vedle této nabídky by Vás mohlo dále zajímat:
- zvýhodněná cena výměny hadic palivové a olejové instalace (letouny ZLIN i jiné)
- 500 hodinové prohlídky magnet, alternátorů a startérů pro většinu typů letadel
Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. +420 723 533 690 nebo e-mail jan.peran@herbstaero.cz.
HERBST AERO a.s., Organizace údržby letadel CZ.145.0066 a CAMO CZ.MG.0054, pracoviště Brno (LKTB) a Ostrava (LKMT)
Autorizovaný zástupce firem:

Opravy přístrojů:

více informací na www.herbstaero.cz

